
 

                                       
 

 
 

                         

     

                   

   OZNANILO OSREDNJEGA ROMARSKEGA SVETIŠČA ŠKOFIJE CELJE 

 Št.7/XVI                  5. postna, tiha nedelja                 26. marec. 2023 

                      Jezus je vstajenje in življenje  

 

ezus je rekel: »Odstranite 

kamen!« Marta, sestra 

umrlega, mu je dejala: 

»Gospod, že ima zadah, 

saj je četrti dan mrtev.« Jezus ji je rekel: 

»Ti mar nisem rekel, da boš videla Božje 

veličastvo, če boš verovala?« Odstranili 

so torej kamen;  Jezus pa je vzdignil oči 

in rekel: »Oče, zahvaljujem se ti, ker si 

me uslišal. Vedel sem, da me vselej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji okrog 

mene, sem rekel,  da bi verovali, da si me ti poslal.« In ko je to izrekel, je 

zaklical z močnim glasom: »Lazar, pridi ven!« In umrli je prišel ven. Noge 

in roke je imel povezane s povoji in njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus 

jim je rekel: »Razvežite ga in pustíte, naj gre!«  Veliko Judov, ki so prišli k 

Mariji in videli, kaj je storil, je začelo verovati vanj.    (Jn 11. 39-45) 

 

Lazarjevo vstajenje je znamenje Jezusove polne  oblasti nad        

fizično smrtjo, ki je za Boga kot spanec. Je pa še druga smrt, 

s katero se je moral Kristus krepko bojevati in plačati s 

križem. To je duhovna smrt, greh, ki grozi,  da uniči bivanje 

vsakega človeka.  Da  je  premagal to smrt,  je Kristus umrl. 

Njegovo vstajenje  pa  ni več vrnitev k prejšnjemu življenju, 

temveč je odprl novo resničnost, novo zemljo, ki je končno 

pridružena Božjim nebesom.                        (Po: Benedikt XVI.)                                                                     

                      Jezus  je vstajenje in življenje, zaupajmo mu. 
                                               

       

 

    

                       



 
 

   »KDOR VAME VERUJE, BO ŽIVEL, TUDI ČE UMRE« 
tetje naših dni naredi srce modro. To vodi v zdrav realizem in prežene 

delirij vsemogočnosti. Skoraj nič smo, naši dnevi hitro minevajo. Četudi 

bi živeli sto let, bi se nam zdelo, da je vse bil le piš. Smrt tako razgali 

naše življenje. Razkrije nam, da so naša dejanja ponosa, jeze in sovraštva bila 

jalova. Z obžalovanjem se zavemo, da nismo dovolj ljubili in da nismo iskali 

tega, kar je bistveno. Vidimo pa tudi, kar smo zares dobrega sejali: ljubezni, 

za katere smo se žrtvovali. Jezus je razsvetlil skrivnost naše smrti. S svojim 

obnašanjem odobrava, da se čutimo žalostne, ko nam ljubljena oseba umre. 

Sam se je globoko vznemiril pred grobom prijatelja Lazarja. V tej njegovi drži 

se čutimo zelo blizu Jezusu, našemu bratu, ki je jokal za Lazarjem. Jezus torej 

moli k Očetu, ki  je vir življenja, in Lazarju ukaže, naj pride ven iz groba. In 

tako se tudi zgodi. Krščansko upanje zajema iz te drže, ki jo Jezus zavzame 

pred človeško smrtjo. Če je smrt navzoča v stvarstvu, pomeni rano, ki kazi 

načrt Božje ljubezni. Odrešenik pa jo hoče ozdraviti. Jezus pred Marto, ki joče 

zaradi smrti brata Lazarja, postavi luč resnice: 'Jaz sem vstajenje in življenje: 

kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre; in vsakdo, ki živi in vame veruje, 

vekomaj ne bo umrl'.          (Po: E. Mozetič)   

          

Kanonična vizitacija škofa Maksimiljana Matjaža v naši župniji 
V petek, 10. marca je bil pri nas na obisku 

celjski škof Maksimiljan Matjaž. V naši  

župniji je opravil kanonično vizitacijo, ta je 

obsegala pregled cerkvenih knjig in 

župnijske kronike. Popoldne ob 16. uri se je 

sestal v župnišču s cerkvenimi ključarji in z  

gospodarskim svetom. Po srečanju z njimi se 

je udeležil križevega pota, ki so ga vodili 

člani župnijskega pastoralnega sveta. Škof je 

za tem daroval večerno sveto mašo. Po maši se je srečal z  člani ŽPS-a v veroučni 

učilnici,  s  p. Vančijem, z diakonom Dragom in Tonetom Šerugo. Po kratkem 

nagovoru in prebrani Božji besedi nam je predstavil cilje opravljene kanonične 

vizitacije, nato pa smo v skupni razpravi obravnavali tri nam zastavljena vprašanja: 

katere stvari pozitivno zaznamujejo naše cerkveno občestvo in mu dajejo življenje, 

katere pomanjkljivosti in težave ovirajo življenje cerkvenega občestva in kako 

vidimo naše cerkveno občestvo v naslednjih desetih letih. V razpravi se je ugotovilo 

sledeče: pater živi in diha za župnijo, hvaležni smo diakonu Dragu, korona je tudi 

pri nas negativno vplivala na cerkveno življenje, ljudje se še vedno bojijo pokazati 

svojo vero, starši se soočajo s težavami pri vzgoji svojih otrok in mladi so odtujeni 

od Cerkve.  Srečanje smo zaključili s prijetnim druženjem.   (Srečko Klepej) 
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Slikovni utrinki škofovega slovesnega bogoslužja na tretjo postno nedeljo               

 

Dobrodelni koncert Medžupnijske karitas Petrovče 
»Glej, človek« sta besedi, ki poimenujeta sliko ali kip 

bičanega Kristusa s trnovo krono na glavi. Mnogo takih 

slik visi na stenah našega sveta, mnogo takih kipov 

krasi prostore človeške mogočnosti, še več pa je v njih 

živih ponižanih in razžaljenih. Včasih jih ponižamo in 

razžalimo mi, včasih jih spregledamo, včasih jim 

pomagamo vstati in včasih smo med njimi tudi sami. V 

krogu teh možnosti je zmeraj nekaj danosti in nekaj 

izbire. Biti človek je naša danost, a je tudi naša izbira. 

Medžupnijska karitas Petrovče letos obeležuje  32. let 

svojega delovanja. V ta namen je v torek, 14. marca organizirala 26. 

dobrodelni koncert pod geslom »Z roko v roki«. Namen naše karitas je 

prepoznati človeško stisko in v človeku prebuditi tisto, kar mu je odvzeto in 

mu povrniti dostojanstvo. Zato se znova in znova odločamo, da pomagamo 

ljudem, ki jih življenje vsakodnevno postavlja na preizkušnjo. Lepo je bilo biti 

del občestva, ki se je v tako velikem številu zbralo na torkov večer  na 

dobrodelnem koncertu, z eno skupno željo – biti srečen v družbi enakih. Na 

koncertu smo zbrali deset tisoč evrov pomoči. S temi sredstvi bomo nekaj 

sreče prinesli slovenskim družinam v stiski. Zahvaljujemo se vsem 

obiskovalcem in donatorjem letošnjega dobrodelnega koncerta Medžupnijske 

karitas  Petrovče.  Želimo  si,  da  bi  nas tudi v prihodnje povezovalo geslo 

»Z roko v roki«, da bomo še naprej z odprtim srcem pomagali ljudem, ki 

potrebujejo naša pomoč.    (Pater Vanči Arzenšek, predsednik karitas Petrovče) 
                                                         



 

 Od nedelje 26. marca do sobote 1. aprila 2023 bo na radio Ognjišče radijski 

misijon. S svojimi razmišljanji bo v osrednjih dnevnih govorih (ob 17.00) 

sodeloval nadškof dr. Marjan Turnšek. Misijonski nagovori bodo vsak dan 

ob 11.15 in 17.00 uri. Ponovitev bo vsak večer med 22. in 24. uro. V času 

radijskega misijona bo v petek, 31. marca v naši cerkvi spovedni dan. Od 

9. do 19. ure bodo za spoved na voljo dekanijski duhovniki. Lepo vabljeni. 

 V soboto, 1. aprila, ob 19. uri bo spokorno bogoslužje. Po spokornem bogoslužju 

bo sveta maša, med mašo bo priložnost za osebno spoved. 

 Na mizici pod korom so na voljo oljčne vejice po 1 EUR. Z zbranimi sredstvi 

bomo podprli cerkveno ustanovo za mlade – Don Boskov center v Celju. 

 Na cvetno nedeljo, ob 9.45 uri bo blagoslov butar in zelenja za cerkvijo. Nagradili 

bomo največjo in najmanjšo butaro. 

 Za velikonočne praznike bi radi obiskali bolne in ostarele naše župnije. Vsem, ki 

bodo želeli opraviti velikonočno spoved bo prišel duhovnik, ostalim pa lahko 

obhajilo prinesejo izredni delivci obhajila (Bernard Jelen, Zinka Kerčmar in 

Stanka Hojnik). Prosimo člane ŽPS-a, da nam čim prej sporočite, kdo bi želel za 

veliko noč prejeti sveto obhajilo. Hvala za vašo pomoč. 
                                          

26. 3.  

NEDELJA 

5. postna, tiha 

nedelja  
Evgenija, mučenka 

8h   + VLADIMIR VESELAK 

         ZA ŽUPLJANE      

10h + ANTON JAVORNIK IN   

         STARŠI 

27. 3. 

PONEDELJEK 
Peregrin, redovnik 

 

19h + MONIKA IN SILVO DREV     

 

28. 3. 

TOREK 
Proterij, škof 

 

7.30h + MARIJA IN IVAN   

          RAZBORŠEK, obl.   

29. 3. 

SREDA 
Bertold, redovni ustanovitelj 

 

19h  + IVAN GOLAVŠEK     

 

30. 3. 

ČETRTEK 
Janez Klimak, opat 7.30h + REZA KUKEC 

31. 3. 

PETEK 
+ Gvido (Vido), opat 

18.30 h  KRIŽEV POT    

19h    + TANJA JEVŠENAK   

 

1. 4. 

SOBOTA 

 

Tomaž Tolentinski, misijonar, 

mučenec 
19h      Spokorno bogoslužje 

      + VIKTOR JUS 

2. 4. 

NEDELJA 

Cvetna nedelja  
Frančišek Paolski, puščavnik, 

redovni ustanovitelj 

 

8h  + ADOLF SALESIN, MAJDA 

HROVAT IN SOR. 

         ZA ŽUPLJANE             

10h  +TANJA JEVŠENAK 

 

Župnijsko oznanilo izdaja Župnija Petrovče,  odgovorni urednik 

p. Vanči Arzenšek, zasnova, fotografije, oblikovanje in računalniška obdelava Srečko Klepej 

elektronska pošta:  dominikanci.petrovce@rkc.si  tel. 03/714-03-00 


